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PERSBERICHT
Petronas en DEA maken zich klaar voor boring in offshore Blok 52
Petronas, de nationale oliemaatschappij van Maleisië en het Duitse oliebedrijf Deutsche Erdoel AG
(DEA) starten in mei met het boren van de exploratieput Roselle-I in offshore Blok 52. Het
boorplatform Ralph Coffman – Rowan dat wordt ingezet voor de exploratiewerkzaamheden is op 18
april vertrokken uit Chaguaramas Bay, Trinidad. De overtocht naar Suriname duurt ongeveer 12 dagen.
Blok 52 is 4.749 km2 groot en ligt 130 kilometer ten noorden van de kust van Paramaribo. De
waterdiepte van het gebied waar deze oliemaatschappijen actief zullen zijn is 50 tot 200 meter. Er zal
geboord worden tot een putdiepte van ruim 5 kilometer. Voor het boren van Roselle-I is drie maanden
uitgetrokken. Na de boring zal Petronas aan de hand van de resultaten besluiten of zij fase 2 van het
programma zal uitvoeren waarbij er een tweede exploratieput zal worden geboord. Staatsolie en
Petronas hebben in april 2013 een productiedelingscontract gesloten voor exploratie en eventuele
productie van dit blok. Petronas is ook actief in Blok 48 en is partner van Apache en Cepsa in Blok 53.
Ondanks de lage olieprijzen blijven buitenlandse oliemaatschappijen investeren in het Surinaams
offshore-gebied. In 2015 heeft de Amerikaanse oliegigant Exxon-Mobil middels de Liza-1
exploratieput een grote olievondst in offshore-Guyana gedaan. Met deze ontdekking is de
belangstelling voor het Guyana-Suriname bekken verder toegenomen. Dit is het gebied dat Guyana,
Suriname en een gedeelte van Frans-Guyana beslaat en overeenkomsten vertoont met onder andere
Ghana, Côte d’Ivoire in West-Afrika. De ontdekking in Liza-1 zal het inzicht in de geologie van het
Guyana–Suriname bekken vergroten en is daarom ook voor Suriname van belang.
Staatsolie is hoopvol gestemd op goede resultaten van de offshore-activiteiten in Suriname.
In totaal zijn er nu 10 internationale oliemaatschappijen bezig met exploratieactiviteiten in het
Surinaams offshore-gebied, namelijk: Petronas, Tullow Oil, Statoil, Apache, Kosmos Energy, Inpex,
Cepsa, Chevron, Noble Energy en DEA.
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